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Inleiding 

In het kader van de aanleg van het bedrijventerrein Emma III te Brunssum in de gelijknamige 
gemeente heeft Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur te Gulpen van Emma III v.o.f. 
opdracht gekregen om de watertoets voor dit terrein op te stellen. Figuur 1 geeft het plangebied 
weer. Dit rapport bevat de resultaten van deze toetsing. 
 
Het toekomstige bedrijventerrein Emma III is gelegen langs de zuidrand van de bebouwde kom 
van Brunssum. Het gebied vormt als het ware een oostelijke uitloper van een momenteel als 
bedrijventerrein heringericht gedeelte van het terrein van de voormalige Staatsmijn Emma. Het 
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Emmaweg, terwijl de Pretoriastraat de 
westelijke begrenzing vormt. Aan de zuid- en oostzijde grenst het gebied aan een als natuur- en 
recreatiegebied ingerichte voormalige bruinkoolgroeve. Hier vormt een bos- en struweelrand de 
begrenzing van het plangebied. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1,9 ha. 
 
Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit een open braakliggend terrein. Een uitzondering hierop 
vormt het meest oostelijk gelegen deel van het gebied. Dit gedeelte is vrijwel geheel begroeid 
met loofbos en vormt van oost naar west een geleidelijk breder wordend droogdal. Dit droogdal 
heeft een gegraven karakter en betreft het tracé van de voormalige mijnspoorverbinding tussen de 
Staatsmijnen Emma en Hendrik. 
 

 
 
Figuur 1: situering plangebied. 
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Werkwijze  
Voor deze studie is de volgende stapsgewijze benadering gekozen, die zijn weerslag vindt in de 
verschillende hoofdstukken. 
- In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de overlegprocedure met de gemeente 

Brunssum en het Waterschap Roer en Overmaas en de daaruit voortgevloeide 
randvoorwaarden;  

- Vervolgens volgt in hoofdstuk 2 de waterparagraaf, waarin het huidige en het toekomstige 
watersysteem toegelicht worden. Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een berekening van 
het gewenste watersysteem, waaruit de uitvoerbaarheid van dit watersysteem naar voren 
komt. Informatie die gebruikt is voor de totstandkoming van deze watertoets en die van 
belang kan zijn voor de lezer is opgenomen als bijlage 2 en verder.  

 
 
 
Heukelom Verbeek  
landschapsarchitectuur  
 
Gulpen, 27 februari 2008 
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1 Overlegprocedure en randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk is een weergave opgenomen van het gevoerde overlegproces met de 
waterbeheerder van de gemeente Brunssum en het Waterschap Roer en Overmaas. De verslagen 
zijn opgenomen in bijlage 1. Hieronder worden de partijen die betrokken zijn bij het opstellen 
van de watertoets genoemd.  
 
- Emma III v.o.f.; contactpersoon: De heer H. Dubois; 
- Gemeente Brunssum; contactpersoon: De heer M. de Redelijkheid; 
- Waterschap Roer en Overmaas; contactpersoon: De heer E. Theunissen; 
- Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur; contactpersoon: De heer M. Blaas. 
 
Het HWA-stelsel is integraal meegenomen in de uitwerking van de inrichting van het 
bedrijventerrein. Uitgezonderd communicatie tussen de gemeente Brunssum en de heer Dubois, 
hebben met betrekking tot de watertoets nog geen overlegmomenten plaatsgevonden. Tijdens 
deze overlegmomenten is de locatie van de hemelwaterbuffer vast komen te liggen. 
 
Bespreking hemelwaterafvoer Emma III d.d. 18 september 2007 
Tijdens dit overleg tussen de heer Blaas van Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur en de 
heren Bartels en Siegen van de gemeente Brunssum is de concept watertoets besproken. Op een 
enkel klein puntje na, is het concept in orde bevonden. Het in hoofdstuk 2 behandelde gewenste 
toekomstige watersysteem is daarbij ongewijzigd gebleven. 
Gezien de resultaten van de bespreking is geen uitgebreid verslag geschreven en opgenomen in 
bijlage 1 van deze watertoets. 
 
Pre-wateradvies Bedrijventerrein Emma III d.d. 6 november 2007 
De concept waterparagraaf is goedgekeurd met de volgende kanttekening: 
- Verzocht wordt een beschrijving op te nemen van de aard van de bedrijvigheid die op het 

terrein is voorzien en de risico’s van verontreiniging van het hemelwater die dat met zich 
meebrengt. 
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2 Waterparagraaf 

In dit hoofdstuk is een globale beschrijving van het watersysteem binnen het plangebied 
opgenomen, inclusief alle door de waterbeheerder als relevant aangemerkte aspecten en de wijze 
waarop daarmee binnen dit initiatief rekening is gehouden.  

2.1 Geologie, geomorfologie en bodem 

Geologie 
De geologische oppervlaktekaart (figuur 2, volgende pagina) geeft aan, dat het plangebied binnen 
twee eenheden valt. Het zuidelijke gedeelte staat aangegeven als opgevulde bruinkoolgroeve. 
Voor de delfstofwinning bestond de toplaag in dit deel van het plangebied uit door de wind 
afgezet dekzand. Het noordelijke gedeelte van het plangebied kent een toplaag bestaande uit 
windafzettingen in de vorm van zand en löss en vormt daarmee een overgang tussen het 
dekzandgebied (de Brunssumerheide en aangrenzend Duitsland) en de omringende lössplateaus.  
 
Geomorfologie 
Op figuur 3 op de volgende pagina is de geomorfologische structuur van het plangebied en 
omgeving weergegeven. In en rondom het plangebied zijn in het landschap te onderscheiden: 
• Plateauterras: Hoogte bedekt met löss of zandige löss ontstaan als gevolg van de opheffing van 

Zuid-Limburg, het opschuiven van de Maas in westelijke richting en windafzettingen uit de 
laatste IJstijd. Het gehele plangebied valt onder deze eenheid, ware het niet dat door 
menselijk toedoen in de 20ste eeuw twee andere geomorfologische eenheden zijn gevormd; 

• Laagte ontstaan door mijnverzakking: Direct aan de noordwestzijde van het plangebied 
begint een laagte ontstaan door mijnverzakking. Deze verzakking is ontstaan door het 
inzakken van verlaten mijngangen van de Staatsmijn Emma. Plaatselijk zijn hierdoor 
herkenbare komvormige laagtes ontstaan. In het plangebied is dit laatste echter niet het geval; 

• Hoge storthopen met grind-, zand- en kleigaten: Het zuidelijke gedeelte van het plangebied 
valt binnen deze eenheid. Het betreft hier de teruggezette dekgronden uit de 
bruinkoolgroeve Carisborg, die tijdens de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum in 
exploitatie was. De zuidoostelijk van het plangebied gelegen waterplas is daar eveneens een 
resultaat van. Van hoge storthopen is in het plangebied geen sprake. Alleen de steilrand aan 
de zuidzijde van het plangebied is een zichtbaar resultaat van de delfstofwinning in de 
bruinkoolgroeve. 

 
Bodem 
Op figuur 4 op de volgende pagina is de bodemkundige structuur van de omgeving van het 
Emma III terrein weergegeven. Het plangebied is tezamen met de omliggende wijken van 
Brunssum en Heerlen niet geclassificeerd. Gezien de ligging van het plangebied op een 
plateauterras, bestaat de bodem in het plangebied naar alle waarschijnlijkheid van oorsprong uit 
een radebrikgrond bestaande uit siltige leem. De aanwezigheid van de voormalige bruingroeve 
zuidelijk van het plangebied en de daarin teruggezette dekgronden geven aan, dat de 
aanwezigheid van mariene afzettingen ouder dan het pleistoceen in het plangebied niet is uit te 
sluiten. Deze bestaan in dat geval uit fijn zand. 
 
In april 2007 is in het oostelijke gedeelte van het plangebied, de beoogde locatie voor een 
hemelwaterbuffer, een doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd (UDM zuid b.v., april 2007). 
Daartoe zijn een drietal grondboringen uitgevoerd tot een diepte van 3,0 meter onder maaiveld. 
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De resultaten van dit onderzoek zijn positief met betrekking tot de mogelijkheden voor de 
infiltratie van hemelwater in dit gedeelte van het plangebied. De boring in de voormalige 
mijnspoorinsnijding heeft een k-waarde die hoger ligt dan 10 meter per dag (de snelheid 
waarmee het hemelwater de grond in zakt). De bodem bestaat hier op 2,5 meter onder maaiveld 
en dieper uit zeer fijn zand gecombineerd met grof grind. De overige twee boringen, op locaties 
ten noorden van de voormalige spoorinsnijding, resulteerden in k-waardes die onder de 1 meter 
per dag liggen. Bij geen van de boringen is het niveau van de grondwaterspiegel bereikt. Het 
doorlatendheidsonderzoek is in bijlage 2 opgenomen. 
 

  
 
Figuur 2: geologische kaart. Figuur 3: geomorfologische kaart. 
 

 
 
Figuur 4: bodemkaart. 
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Conclusies 
• Het plangebied kent grotendeels een deklaag van zandlöss; 
• Het plangebied is gelegen op een plateauterras en wordt deels gekenmerkt door een 

mijnverzakking en teruggezette dekgronden uit de hier gelegen voormalige bruinkoolgroeve; 
• De originele bodem van het plangebied bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit siltige leem 

(radebrikgrond); 
• De waterdoorlatendheid ter plekke van de beoogde locatie voor een hemelwaterbuffer is het 

grootst in de voormalige mijnspoorinsnijding alwaar 2,5 meter onder maaiveld een laag 
begint die bestaat uit fijn zand en grof grind. De k-waarde is hier groter dan 10 meter per 
dag. 
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2.3 Watersysteem huidige situatie 

Het plangebied bestaat in de huidige situatie grotendeels uit een ruigte, die aan de zuidzijde 
wordt begrensd door de bos- en struweelrand van het park Weggebekker (gemeente Heerlen). 
Het oostelijke gedeelte bestaat uit een klein bosperceel, dat aansluit op het voornoemde park en 
een geheel vormt met meerdere bospercelen zuidelijk van de Emmaweg. Het enige 
bouwkundige element in het plangebied wordt gevormd door een elektriciteitshuisje aan de zijde 
van de Pretoriastraat. Verharding is in het plangebied eveneens in beperkte mate aanwezig, te 
weten enkele tientallen vierkante meters rond het elektriciteitshuisje.  
Tijdens een veldbezoek d.d. 18 juni 2007 kon worden geconstateerd dat in het terrein enkele 
ondiepe laagtes aanwezig zijn, waarin regenwater aanwezig was (de dag/nacht daarvoor had het 
geregend). Aan de oostzijde van het terrein begint nabij het bosperceel de voormalige 
spoorinsnijding van de spoorverbinding tussen de Staatsmijnen Emma en Hendrik. Deze 
insnijding vormt een vrij abrupte overgang in het terrein wat duidt op het dichtstorten van het 
gedeelte van de insnijding centraal in het plangebied na de mijnsluiting. In de voormalige 
spoorinsnijding en in het bosperceel zelf waren ten tijde van het veldbezoek geen poelen met 
(hemel)water aanwezig. 
Geconcludeerd kan worden dat in de huidige situatie het hemelwater in het plangebied ter 
plekke infiltreert. In enkele ondiepe laagtes blijft het hemelwater echter tijdelijk oppervlakkig 
aanwezig voordat het infiltreert in de bodem. 
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2.4 Stedenbouwkundig plan 

 
 
Figuur 5: het inrichtingsplan voor het Emma III bedrijventerrein (bron: Plangroep heggen, juli 2007). 
 
In figuur 5 is de bebouwingsstructuur voor het toekomstige bedrijventerrein Emma III 
weergegeven. Een achttal bedrijven is op evenredige wijze over het terrein verdeeld. De 
ontsluiting vindt plaats via de Pretoriastraat. Langs de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein is 
een begeleidende beplanting voorzien van straatbomen en beplantingsvakken. Aan de oostzijde 
van het terrein is ruimte gereserveerd voor een hemelwaterbuffer in de voormalige 
mijnspoorinsnijding. De aanleg van een HWA-riool naar de hemelwaterbuffer is reeds 
inbegrepen in het project en wordt hier als gegeven beschouwd. 
Het bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven uit de milieucategorieën 2 en 3, zoals is 
aangegeven in het bestemmingsplan (bijlage 3). De voorkeur van afkoppeling van het hemelwater 
van bedrijven uit milieucategorie 2 bestaat uit bovengrondse open systemen met bodemfilter 
(Provincie Limburg e.a., 2005). Voor de afkoppeling van hemelwater van bedrijven uit 
milieucategorie 3 geldt als voorkeur het gebruik van open systemen met bodemfilter eventueel 
aangevuld met aanvullende voorbehandeling en risicobeperkende maatregelen. 
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2.5 Watersysteem, gewenste toekomstige situatie 

In onderstaande subparagrafen wordt het watersysteem voor het Emma III bedrijventerrein 
doorgerekend.  

2.5.1 Berekening te verwerken hoeveelheid hemelwater 

In deze paragraaf wordt het watersysteem voor het Emma III bedrijventerrein ‘doorgerekend’ 
voor een ’25-jaars’ bui. Hierbij wordt, zoals gevraagd door het Waterschap Roer en Overmaas, 
een doorkijk gegeven naar een ‘100-jaars’ bui. De norm voor een 25-jaarsbui is: 31 mm in 45 
minuten. Voor een 100-jaars bui is de norm: 35 mm in 30 minuten.  
 
In tabel 1 staan de globale oppervlakten weergegeven die gebruikt zullen worden bij de 
berekening van de hoeveelheid te verwerken hemelwater. Deze oppervlakten zijn bepaald aan de 
hand van het meest recente inrichtingsplan (tekening 07076-B, toegezonden door Plangroep 
Heggen d.d. 07.09.2007) voor het bedrijventerrein. Aangezien in de huidige stand van zaken nog 
niet duidelijk is wat de inrichting rondom de bedrijven wordt, wordt hier rekening gehouden 
met het verharden van in ieder geval de helft van de ruimte rondom een bedrijf (*).  
 
Type oppervlak    oppervlakte eenheid 
Wegen - openbaar 2.600 m² 
Wegen - bedrijven 1.650 m² 
Verhardingen – overige (*) 4.230 m² 
Groeninrichting bedrijven (*) 4.230 m² 
Groeninrichting openbaar 2.150 m² 
Bebouwing 3.992 m² 

Tabel 1: oppervlakten bedrijventerrein Emma III. 
 
Type 
oppervlak 

oppervlakte eenheid afvloeiings-
coëfficiënt 

reken-
hoeveelheid 

eenheid 

Wegen - op. 2.600 m² 0,85 2.210 m² 
Wegen - be. 1.650 m² 0,80 1.320 m² 
Verhardigen 4.230 m² 0,80 3.384 m² 
Groeninr. be. 4.230 m² 0,25 1.058 m² 
Groeninr. op. 2.150 m² 0,25 538 m² 
Bebouwing 3.992 m² 0,90 3.593 m² 

Totaal 12.103 m² 
Tabel 2: oppervlakteberekening voor doorrekening waterstroom (Bron afvloeiingscoëfficiënt: Poly-
technisch zakboek, 2005). 
 
Berekening hoeveelheid hemelwater voor een 25-jaars bui (31 mm water in 45 
minuten). 
0,031 m x 12.103 m² = ca. 375 m³ in 45 minuten. 
Berekening hoeveelheid hemelwater voor een 100-jaars bui (35 mm water in 30 
minuten). 
0,035 m x 12.103 m² = ca. 424 m³ in 30 minuten. 
 
Voor de hemelwaterafvoer zal daarom gerekend gaan worden met een te verwerken hoeveelheid 
hemelwater van ca. 424 m³ die valt in een half uur. 
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2.5.2 Het gewenste toekomstige watersysteem 

Als uitgangspunt voor de afvoer van dit hemelwater wordt de voorkeursvolgorde gebruikt, zoals 
deze vermeldt staat in het document ‘Plaats voor water, Implementatie van de watertoets in 
Limburg’ (Provincie Limburg, 2003). Deze voorkeursvolgorde is: hergebruik, vasthouden, 
(tijdelijk) bergen, infiltreren, afvoeren naar oppervlaktewater en tot slot afvoeren naar het riool. 
 
Basisgegevens: 
• Minimaal 424 m3 buffercapaciteit is nodig voor de opvang van de 100-jaars piekbui; 
• In de huidige planvorming is reeds een HWA-riool geïntegreerd in het plan; 
• Aan de noordoostzijde van het plangebied ligt de beoogde locatie voor een 

hemelwaterbuffer; 
• Lokale infiltratie is in de voormalige spoorinsnijding bijzonder goed mogelijk: de 

infiltratiesnelheid van hemelwater is hier groter dan 10 meter per dag. 
 
Op kaart R01 is het toekomstige watersysteem met betrekking tot de hemelwaterafvoer 
weergegeven. Daarbij is uitgegaan van het systeem, zoals dat reeds in de planvorming rond het 
bedrijventerrein is opgenomen (Plangroep Heggen, tekeningnummer 07076-B, toegezonden d.d. 
07.09.2007). In deze watertoets is dit voorgestelde systeem doorgerekend voor de 100-jaars 
piekbui. 
 
Nb: de bij de uitwerking gebruikte getallen geven een globale indicatie van de dimensies van het 
watersysteem. Deze dienen nader gespecificeerd te worden bij de uitwerking van het 
uitvoeringsplan. 
 
Het maaiveld in het plangebied ligt niet geheel vlak, maar loopt vanuit het midden van het 
plangebied gezien af naar de oost- en de westzijde van het plangebied. Het hoogteverschil tussen 
het midden van het plangebied en beide zijden bedraagt circa 0,5 tot 1,0 meter. Alleen aan de 
oostzijde van het terrein is ruimte aanwezig voor de aanleg van een hemelwaterbuffer. Het 
hemelwater, afkomstig van de westzijde van het bedrijventerrein, dient daarom in ieder geval via 
een leidingstelsel te worden afgevoerd richting de oostzijde van het terrein. In het kader van het 
creëren van een eenduidige hemelwaterfvoer voor het bedrijventerrein is daarom gekozen voor 
het afvoeren van al het hemelwater van het bedrijventerrein via een HWA-stelsel naar een buffer 
aan de oostzijde van het terrein. 
 
Aan de oostzijde van het plangebied is in de huidige situatie een gedeelte van een voormalige 
mijnspoorinsnijding aanwezig, die in de bospercelen aan de oostzijde een geïsoleerde laagte 
vormt. In de insnijding bevindt zich geen recreatieve infrastructuur en zijn tijdens een 
verkennend natuurwaardenonderzoek geen beschermde en/of bedreigde natuurwaarden 
aangetroffen (Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur, mei 2007). Deze locatie is daarom 
gekozen als locatie van de aanleg van een hemelwaterbuffer.  
 
De infiltratielaag in de bodem van de hemelwaterbuffer bevindt zich 2,5 meter onder het 
maaiveld van de voormalige mijnspoorinsnijding (bijlage 2). De bovenliggende laag bestaat uit 
sterk zandige löss, die minder waterdoorlatend is (< 1,0 meter per dag). Teneinde de 
buffercapaciteit binnen 24 uur na een 100-jaars piekbui weer beschikbaar te hebben, zoals het 
Waterschap Roer en Overmaas voorschrijft, wordt een effectieve infiltratieoppervlakte gecreëerd 
die berekend is op basis van een infiltratiesnelheid van in ieder geval 10 meter per dag. Voor de 
te verwerken hoeveelheid van 424 m3 hemelwater geldt in dat geval, dat het effectieve 
infiltratieoppervlak in ieder geval 42,4 m2 dient te bedragen. De buffer heeft een diepte van circa 
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3,40 meter ten opzichte van de bodem van de voormalige mijnspoorinsnijding. Het laagste 
gedeelte van de wanden, de onderste circa 90 centimeter, fungeert daarom ook als 
infiltratieoppervlak. Bij het toepassen van 1:2 hellingen in de hemelwaterbuffer, waarbij de 
boveninsteek van de taluds op het bestaande maaiveld van de voormalige mijnspoorinsnijding 
ligt, ontstaat daarbij een capaciteit van circa 850 m3 hemelwater. Het gehele HWA-stelsel van het 
bedrijventerrein staat bij de volledige benutting van de buffercapaciteit eveneens vol met water, 
maar zorgt op het bedrijventerrein (net) niet voor overlast. Het duurt bij een infiltratiesnelheid 
van 10 meter per dag meer dan een dag, voordat het HWA-stelsel is drooggevallen, hetgeen een 
ongewenste situatie is. De voor het bedrijventerrein benodigde piekberging is echter half zo 
groot als de aanwezige buffercapaciteit, zodat de voornoemde situatie zich in principe nooit zal 
voordoen. 
Voordat het hemelwater van het bedrijventerrein kan infiltreren in de bodem onder de 
hemelwaterbuffer, dient het gefilterd te worden. Om die reden wordt in de hemelwaterbuffer 
een bodempassage aangebracht van 0,5 meter dikte, bestaande uit een mengsel van zand en 
teelaarde (met een verhouding van respectievelijk eenderde en tweederde deel). Dit vangt 
eventueel aanwezige verontreinigingen af, die afkomstig zijn van de verharde oppervlaktes van 
het bedrijventerrein. De kwaliteit van het al aanwezige grondwater in de ondergrond blijft op 
deze wijze onaangetast. Bij de bouw van bedrijven uit milieucategorie 3 wordt van geval tot 
geval bekeken of aanvullende maatregelen aan de bron noodzakelijk zijn om de afvoer van 
vervuild hemelwater naar de buffer te beperken. 
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2.5.3 Aandachtspunten met betrekking tot het gewenste toekomstige watersysteem 

Bij de afweging van de keuze van het gewenste toekomstige watersysteem dient niet alleen te 
worden gekeken naar het systeem dat het best past binnen het inrichtingsplan voor het 
bedrijventerrein, maar dient ook te worden gekeken naar mogelijke nadelen van het gewenste 
systeem, het beheer van het gewenste watersysteem en overige aandachtspunten, waarmee in het 
watersysteem rekening gehouden dient te worden. De drie genoemde punten worden hieronder 
nader toegelicht voor het in 2.5.2 weergegeven gewenste toekomstige watersysteem. 
 
Mogelijke nadelen van de toegepaste buffersystemen 
In onderstaande tekst worden mogelijke nadelen van het toegepaste watersysteem genoemd. Dit 
in verband met de uiteindelijke keuze, waarbij een afweging gemaakt wordt tussen kosten, 
beheerbaarheid en functionaliteit.  
• Bodempassage: De infiltratiesnelheid van het hemelwater haalt als gevolg van de 

bodempassage niet de aanwezige k-waarde van 10 meter per dag van de natuurlijke bodem. 
De capaciteit van de hemelwaterbuffer compenseert dit echter ruimschoots. Een alternatieve 
keuze zou wellicht een lamellenfilter zijn in de uitstroomvoorziening van het HWA-stelsel. 
Hier hangt echter een kostenplaatje aan, die dat van de bodempassage ruimschoots overtreft. 

 
Beheer 
• Hemelwaterbuffer: Het beheer van de hemelwaterbuffer kan in het reguliere groenbeheer 

worden meegenomen.  
• Bodempassage: Via het monitoren van de vervuilingssnelheid van de bodempassage dient te 

worden vastgesteld met welke frequentie de grond in de bodempassage vervangen moet 
worden. De vervangingstermijn is daarnaast afhankelijk van de toegepaste grondsoort en het 
infiltratiedebiet. De vervangingstermijn ligt in de orde van tientallen jaren. 

 
Overige aandachtspunten 
Bij het toepassen van materialen in de openbare ruimte en bebouwing en met het oog op het 
beheer van de openbare ruimte is het van belang dat het ontstaan van diffuse bronnen 
voorkomen wordt. Met name dient voorkomen te worden dat: 
• Onbehandelde, uitlogende bouwmaterialen en straatmeubilair toegepast worden; 
• Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast worden; 
• Sterk vervuild hemelwater van bedrijven uit milieucategorie 3 rechtstreeks wordt afgevoerd 

naar de hemelwaterbuffer. 
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Bijlage 1: Verslagen van het gevoerde overlegproces 

 
Tot nu toe heeft nog geen overleg met betrekking tot de watertoets plaats gevonden, waarvan 
een uitgebreid verslag is geschreven. 
 
Het pre-wateradvies daterend van 6 november 2007 is opgenomen op de volgende pagina. 



watertoets emma III bedrijventerrein te brunssum 
                                                                                                                                                                                       
 

  
© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur 

19

 



watertoets emma III bedrijventerrein te brunssum 
                                                                                                                                                                                       
 

  
© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur 

20

Bijlage 2: Verkennend bodemonderzoek 
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Bijlage 3: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Emma 

 




























































































